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Besfin Finansal Hizmetler ve Danışmanlık olarak hazırladığımız bu raporda

Yatırım Teşvikleri konusu ele alınmıştır. Yapılan yatırımların sektörel ve 

bölgesel bazda değerlendirmelerine ve geçmiş yıllara ilişkin veriler ile 

karşılaştırılmalarına yer verilmiştir. Yapılan çalışmanın kapsamında önemli 

noktalar; 2016 yılında 5.115 adet proje yatırım belgesi almaya hak 

kazanmış olup bu yatırımların sabit tutarı 98.099 milyar TL olmakla beraber 

139.005 kişinin istihdamı ile Türkiye ekonomisine katkı sağlanması 

hedeflenmektedir. 

2017 yılında ise 7.748 adet proje yatırım belgesi almaya hak kazanmış 

olup bu yatırımların sabit tutarı  177 Milyar TL olmakla beraber 226.569 

kişinin istihdamı ile geçen yıla göre Türkiye ekonomisine daha yüksek 

oranlarla katkı sağlanması beklenmektedir.

Proje Finansmanı Danışmanlığı hizmeti kapsamında müşterilerimizin 

yatırım projeleri analitik ve dinamik finansal modeller ile yatırımın 

derinlemesine analizi sağlanırken aynı zamanda model içerisinde çeşitli 

senaryo analizleri ile yatırım test edilmekte, makroekonomik gelişmeler, 

maliyet artışları, fiyat değişiklikleri, süre aşımları gibi hassasiyet analizleri 

ile yatırımın değerliliği ölçülmektedir.

Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık olarak toplamda 5.6 milyar USD

sabit yatırım tutarı olan 27 proje için Proje Finansmanı Danışmanlık hizmeti 

vermiş olup bu projelerin 1.7 milyar USD tutarında kredi kullanımına 

aracılık sağladık.

Besfin olarak, Proje Finansmanı Danışmanlık hizmetlerimizin yanında 

şirketlere kurumsal finans, birleşme ve satın alma konularında destek 

vererek, şirketlerin, kendileri için en uygun sermaye yapısıyla çalışmalarına 

ve düşük maliyetli fonlama yollarına ulaşmalarını sağlamaktayız. Besfin 

Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş Uluslararası Proje 

Finansman Birliği (IPFA) üyesidir.
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Bakanlığın, Aralık 2017 dönemi yatırım

teşvik belgesi listesi 16 Ocak 2018 tarihinde

Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu verilere

göre, aralık ayında tarım, imalat, hizmet, enerji

ve madencilik sektörlerinde toplam 582 proje

yatırım teşvik belgesi almaya hak kazanmıştır.

Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesi

halinde 25.055 kişinin istihdam edilmesi

beklenmektedir.
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2017 Aralık ayında belge 

alan projelerin sabit yatırım 

tutarı 8 milyar 834 milyon 

294 bin 22 lira olarak 

hesaplanmıştır. Verilen 

teşviklerin yanı sıra bu 

dönemde, sabit yatırım 

tutarı 723.104.548 TL ve 

1.145 kişinin istihdam 

edilmesi öngörülen 

46 yatırım teşvik belgesi 

ise iptal edilmiştir.

2017 yılında toplam 226.569 kişi 

istihdam edilmiştir.

Son 5 yıla ait yatırım teşvik belgesi alan 

projelerde istihdam edilen ve istihdam edilmesi 

beklenen kişi sayılarının grafiği aşağıdadır. En 

yüksek sayı 2017 yılına aittir. 

Kaynak: Besfin Analiz, Ekonomi Bakanlığı
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Kaynak: Besfin Analiz, Ekonomi Bakanlığı

Son iki yıla bakıldığında toplam sabit yatırım tutarının yaklaşık 2 katına çıktığı

görülmektedir. Yapılan yatırımlar sektörel bazda değerlendirildiğinde 2017 yılında 100 milyar

TL ile en çok yatırım teşviği alan sektörün Enerji olduğu göze çarpmaktadır. (Sebebi ise

2017 yılında Mersin’de yapılan 76 milyar TL Akkuyu Nükleer Santral yatırımıdır.) Hemen

ardından 39 milyar TL ile gelen ve aynı zamanda en çok teşvik belgesi alınan sektör ise

İmalat sektörüdür. İmalat sektörünün alt sektörü olan Dokuma ve Giyim sektörü en fazla

yatırım teşviği alan sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.(8 milyar TL) Hizmet sektörü ise 32

milyar TL ile 3. sırada gelmektedir. Hizmet sektörünün alt sektörü olan Sağlık bu alanda en

fazla yatırım teşviği alan alt sektördür. (9 milyar TL)
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2017 yılında toplam sabit 

yatırım tutarı 

177 milyar TL’dir.

Kaynak: Besfin Analiz, Ekonomi Bakanlığı
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2017 yılında Aralık ayı ile 

birlikte yatırım teşvik 

belgesi almaya hak 

kazanan toplam proje 

sayısı 7.748 olarak 

açıklanmıştır. 2016 yılında 

ise bu rakam 5.115 idi.

Kaynak: Besfin Analiz, Ekonomi Bakanlığı

2016 ve 2017 yıllarına ait verilen teşvik belgesi 

sayıları

Alınan Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Değerlendirilmesi
87 milyar TL: 3. Bölge

39 Milyar TL: 1. Bölge

19 Milyar TL: 2. Bölge

14 Milyar TL: 4. Bölge

8 Milyar TL: 6. Bölge

6 Milyar TL: 5. Bölge

1.7 Milyar TL: Muhtelif Bölgeler

3. Bölgenin en yüksek olmasının sebebi Mersin ilinde yapılan Akkuyu Nükleer Santral 

yatırımıdır (76 Milyar TL). Dolayısıyla 1. Bölgedeki (Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Muğla, 

Antalya, İstanbul, Eskişehir) illere yapılan yatırımların Akkuyu yatırımı etkisi çıkarıldığında 

daha fazla olduğu görülmektedir.
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